
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

  )فلوئید پاور ماها (

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  
  ماشین هیدرولیک

  

  
 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  :تنظیم تهیه و 

  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده
  1391 مهرماه

  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(
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  ماشین هیدرولیک
هیدرولیک یکی از کارآمدترین روشهای تولید، انتقال و کنتـرل قـدرت اسـت کـه در صـورت اسـتفاده                     

انند از ویژگیهای منحصر به فرد آن در ماشـین مـورد   صحیح از آن، سازندگـان ماشین آالت صنعتی میتو  
  . مند شوند  نظر خود بهره

ماشین هیدرولیک دستگاهی است که تمام یا بخشی از حرکتها و قدرت اصلی آن توسط سیستمهای 
 انواع پرس  مثالبرای .سیلندر، هیدروموتور و پاورپک مربوطه تامین میشود انواع هیدرولیک شامل
ستیک، پرس برک، پانچ هیدرولیک و دهها دستگاه مشابه اه نورد، ماشین تزریق پالهیدرولیک، دستگ

در جدول صفحه بعد فعالیتهای اصلی که . دیگر را میتوان در طبقه بندی ماشینهای هیدرولیک قرار داد
 میتواند به شرکت بنیان تدبیر پارسبرای ساخت یک ماشین هیدرولیک انجام میشود و خدماتی که 

  .ن ماشین های هیدرولیک ارائه دهد، لیست شده استسازندگا
   

  
  یک ماشین هیدرولیک نمونه - خط تولید اسلب فوالدی
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  :لیست فعالیتهای الزم جهت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک ماشین هیدرولیک 
  

  توسط  موضوع فعالیت ردیف
  سازنده ماشین  طراحی و ساخت استراکچر و بدنه اصلی ماشین  1
  سازنده ماشین  طراحی و ساخت مکانیزمهای مورد نیاز ماشین  2
  سازنده ماشین  طراحی و اجرای فونداسیون ماشین و ادوات جانبی آن  3
  طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک  4

  
  ، انتخاب و تامین هیدروموتورهامحاسبه  5

  
  طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک   6

  
  اخت سیستم کنترل و تابلوی برق ماشینطراحی و س  7

  
  انتخاب روغن هیدرولیک مناسب برای سیستم  8

  
  سازنده ماشین  نصب سیلندرها، هیدروموتورها و یونیت هیدرولیک بر روی ماشین  9
  انتخاب شلنگ، اتصاالت و لوله مناسب  10

  
  متخصصتیم   شلنگ کشی و لوله کشی بین مصرف کننده ها و یونیت هیدرولیک  11
  نظارت بر عملیات لوله کشی  12

  
  تیم متخصص  نصب تابلوی کنترل و برق  13
  تیم متخصص  ماشیناجرای کابل کشی بین تابلو ، ماشین و ابزار دقیق موجود در   14
  تیم متخصص  ی برقکابل کشی و اتصال کابل اصلی قدرت به تابلو  15
  نظارت بر عملیات کابل کشی و نصب تابلو   16

  
  تیم متخصص  )یونیت و لوله های مرتبط(فالشینگ سیستم هیدرولیک   17
  نظارت بر عملیات فالشینگ   17

  
  سازنده ماشین  تامین روغن مناسب هیدرولیک   18

19  
پیش راه اندازی سیستم هیدرولیک شامل هواگیری سیلندرها، پمپها، 

    . . . هیدروموتورها و تنظیم فشار و 
  هیدرولیک و کنترل  راه اندازی سیستم   20
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 .ساخته میشوددر کشور چین ت و سرمایه گذاری شرکت ایبسال آلمان  با نظارHYDMACشیرآالت 
به   نمایندگان شرکت بنیان تدبیر پارس تست شده و پس از ساخت با برند هایدمکتمامی قطعات

میتوانند   های هیدرولیک ماشینگانبنابراین سازند . نظارت مینمایند فرایند ساختبرصورت دوره ای 
  .وب شیرهای مذکور از این برند استفاده نمایندبا اطمینان از کیفیت مطل

  

  
  نده شیرآالت هیدرولیک با برند هایدمک  بنیان تدبیر پارس تامین کن

  
  مـالی ماشین مورد نظر و بودجـه د با توجه به حساسیت نهمچنین سازندگان ماشینهای هیدرولیک میتوان   

با کارشناسـان   جهت انتخاب برند مناسب     ،  ، هنگام سفارش ساخت یونیت هیدرولیک     در نظر گرفته شده   
  .این شرکت مشورت نمایند
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد 

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس   88452586 -  88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


